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Eden Hazard

H et lezen en aanhoren van de éloges, waarbij 
alleen de plussen overbleven en de minnen 
in een ach-ja-dat-ook-nog-zinnetje verstopt 
zaten, deed pijn aan de ogen en oren. De 
compilatie in Villa Sporza afgelopen woens-
dag kwam dan weer net op tijd om het ge-
heugen op te frissen en was goed voor een 
glimlach, balancerend tussen medelijden en 

bewondering.
Bonjour. Meer heb ik nooit gekregen van Eden Ha-

zard, maar dat hoeft ook niet want ik heb ook nooit 
meer verwacht omdat ik nooit meer heb gevraagd. 
Zo’n afgebakende ‘relatie’ schept alvast duidelijkheid.

Een bewonderaar van Hazard ben ik ook nooit ge-
weest. Deels omdat ik sportjournalist ben geworden 
onder de vleugels van che� en die mij op het hart 
drukten dan idolatrie moest worden vermeden. Dat 
was voor fans. Tegenwoordig ook voor fans die een 
laptop hebben en plaats krijgen in 
allerlei media om zonder al te veel 
kennis of achtergrond hun geloof 
in de ene of het gene te belijden.

Er is een tijd geweest, en die is 
al een tijd voorbij, dat je Hazard 
vereeuwigd op een shirt overal in 
de wereld tegenkwam. Letterlijk 
overal. Hangend aan een kraam-
pje in Padum in de Zanskar-vallei 
bijvoorbeeld, meer afgelegen kan 
haast niet. Of boven op Khardung 
La. Het is daar 5.359 meter hoog, 
maar het was geen hallucinatie. 
Daar liep zowaar een Indiër met op de rug ‘Hazard’. 
Duidelijk namaak, wel in het rood van de Rode Dui-
vels en niet in het blauw van Chelsea. Big in Ladakh, 
zo groot is deze kleine man geweest.

Zo groot dat mijn avondlijke radiopraatje bij de NPO 
langer dan de gebruikelijke vijf minuten duurde. Of de 
Rode Duivels en de natie België het zullen overleven, 
een leven zonder Hazard, was de centrale vraag. Dat 
zullen ze. Bovendien ben ik van mening (hoop ik) dat 
in deze eeuw van de sportieve comebacks een vertrek 
nooit de� nitief is.

Stel nu dat Hazard een club vindt die hem weg-
haalt uit Madrid, naar een plek waar het ook goed 
toeven is, waar de zon schijnt en het in de winter len-
te is. En stel dat hij de tijd krijgt en de goesting om 
zich wat op te trainen. Dat er in dat team achter hem 
een paar gasten lopen die hem willen ontlasten van 
wat tegenwoordig heet ‘vuile meters maken’, dat el-
lendige storen en meeverdedigen waardoor je geen 
lucht meer hebt als je weer aan de bal bent en kan 
aanvallen. Stel dat hij rustig kan groeien. Dat er ver-
volgens een bondscoach komt die hem kan overtui-

gen. Het zou zomaar kunnen…
De lofdichten waren vaak compleet naast de kwes-

tie. De analyse van ex-ploegmaat Steven Defour in Vil-
la Sporza was zelfs op het hilarische af. Dat het nu wat 
minder gaat met hem was de schuld van alles en nog 
wat en iedereen, maar niet van Eden, “zo ne goeie, ple-
zante gast”.

Ongetwijfeld, maar dat doet er niet toe. Hazard 
hééft geleden onder blessures, maar wie niet? Hij 
hééft pech gehad dat die op het verkeerde moment 
kwamen, maar hij heeft vooral geleden onder zijn be-
labberde basisconditie. Veel van zijn ellende heeft hij 
over zichzelf afgeroepen.

In het moderne sneltreinvoetbal à rato van twee op-
tredens per week is hij alvast niet langer bedrijfszeker. 
Dat hij in de wedstrijd tegen Kroatië maar helemaal op 
het laatst kon invallen, lag echt niet aan Roberto Martí-
nez. Die had hem maar wat graag langer opgesteld, 

zelfs van bij de aftrap, maar Ha-
zard was van die twee keer een 
uur tegen Canada en Marokko 
simpelweg niet hersteld. Voor ie-
mand van 31 en blessurevrij moet 
dat een heel pijnlijke vaststelling 
zijn.

Dat mag hij zichzelf aanrekenen 
en misschien moet hij ook zijn op-
eenvolgende coaches ter verant-
woording roepen en vragen waar-
om ze niet eerlijk tegen hem zijn 
geweest. Hebben zij hem nooit 
voorspeld dat hij voor zijn speels-

tijl, gebaseerd op snelheid, wendbaarheid en explosi-
viteit, beter elke dag krachttraining zou doen en tege-
lijk aan zijn uithouding werken? Dat hij voor het 
moderne voetbal van twee keer per week honderd mi-
nuten beter geen hele zomer lang op zijn luie kont aan 
het strand kon zitten om met zijn kinderen te spelen?

De waarheid was al langer bekend bij insiders, maar 
nu heeft ook de wereld het gezien: Hazard was een 
groot talent dat te weinig uit zijn immense vat aan in-
trinsieke kwaliteiten heeft gehaald. Nog pijnlijker: Ha-
zard is voorlopig de miskoop van de eeuw in het top-
voetbal.

115 miljoen euro heeft Real Madrid voor hem be-
taald toen zijn marktwaarde op 150 miljoen werd ge-
schat. Een koopje, dachten ze. Hij bleek een kat in een 
zak. Hazard heeft tot nog toe 2.400 competitieminu-
ten voor de Koninklijke gespeeld. Dat is 48.000 euro 
per minuut.

Volgens Transfermarkt is hij nog 7,5 miljoen euro 
waard. Van kapitaalvernietiging gesproken. En toch, 
had ik het geld en had ik een club, ik zou het erop 
 wagen.
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Aanvoerder Eden Hazard heeft deze week zijn afscheid als international aangekondigd. © PHOTO NEWS

‘Ik ga graag naar plaatsen waar 
er niet zoveel geweten is over 
tennis’, beweert de Australiër 
Nick Kyrgios. © PHOTO NEWS

Een balletje slaan in 
Saudi-Arabië levert 
al snel een fortuin op

Het is een wankel evenwicht 
tussen � nanciële belangen en 
ethiek. Laatst kregen de Ameri-
kaanse Davis Cup-coach Mardy 
Fish en zijn assistent Bob Bryan 
nog een boete van 10.000 dol-
lar (9.500 euro) opgelegd door 
de mondiale tennisfederatie ITF 
omdat ze op sociale media een 
gokbedrij� e hadden gepro-
moot. Terwijl de ITF zelf al tien 
jaar haar (scorings)data voor 
miljoenen euro’s aan Sportsra-
dar verkoopt, dat die gegevens 
doorstuurt naar gokbedrijven.

Tsitsipas, Medvedev, Roebl-
jov, Fritz, Hurkacz, Zverev, Nor-
rie, Berrettini, Kyrgios, Thiem, 
Wawrinka en Stricker begon-
nen donderdag aan het mini-
toernooi in Riyad, dat op dag 
één amper een honderdtal toe-
schouwers over de vloer kreeg. 
Morele bezwaren worden be-
dekt met een pakje oliedollars.

“Als ik stop met tennis wil ik 
weten dat ik mijn stempel heb 
gedrukt en veel nieuwe fans 
naar de sport heb gebracht”, zei 

De ene doet het voor de 
 training met andere top-
spelers, de andere denkt bij 
te dragen tot de openheid in 
het land. Enkel Nick Kyrgios 
is eerlijk: ‘Ik krijg een getal 
met zes cijfers.’ In Saudi- 
Arabië loopt momenteel de 
Diriyah Tennis Cup.

Nick Kyrgios bij Eurosport. “Ik 
ga graag naar plaatsen waar er 
niet zoveel geweten is over ten-
nis, tracht dan de aandacht te 
trekken en de mensen te laten 
genieten.”

Nobel voornemen, maar op 
Twitter had hij wel laten weten 
waarom hij naar een Saudi-Ara-
bië trok: een getal met zes cij-
fers. Bijna 3 miljoen euro aan 
prijzengeld wordt er verdeeld. 
Spelers krijgen 71.000 euro om 
mee te doen, door allerhande 
bonussen loopt dat snel op.

Volgende week spelen Tsitsi-
pas, Roebljov en Alcaraz in Abu 
Dhabi. Over tien dagen gaan 
Thiem, Djokovic en Kyrgios 
naar Dubai. (FDW)

Ook Filippo Ganna heeft de 
Giro opgenomen in zijn pro-
gramma. Ganna is geen concur-
rentie voor eindwinst, maar de 
26-jarige werelduurrecordhou-
der is wel een te duchten rivaal 
voor de dagzege in de twee gol-
vende tijdritten op dag één en 
dag negen. (BVDC)

Twee oud-winnaars strijden 
tegen Evenepoel in Giro
Het deelnemersveld van de Giro 
d’Italia krijgt steeds meer vorm. 
Naast titelverdediger Jai Hindley 
zullen ook João Almeida, Ge-
raint Thomas, Thibaut Pinot en 
Tao Geoghegan Hart het tegen 
Remco Evenepoel opnemen 
voor de eindzege. Geoghegan 
Hart is de laureaat van 2020.

“In bergetappes wil ik win-
nen van de beste renners ter 
wereld”, verklaart de Fransman 
Pinot op de sociale media van 
Groupama-FDJ. “Deze Giro 
wordt waarschijnlijk de zwaar-
ste van de drie grote rondes van 
het jaar.”

Wereldkampioen 
Remco Evenepoel 
haalde vorig jaar 
bij zijn debuut in 
de Giro het einde 
niet

Kimeli en co. gaan voor 
medaille op EK veldlopen
Zondag staat in het Italiaanse 
Turijn het Europees kampioen-
schap veldlopen op het menu. 
België stuurt 29 atleten, met 
Isaac Kimeli als grootste kans-
hebber op een medaille.

Op de selectiewedstrijd in 
Roeselare bewees Kimeli al zijn 
hoogvorm. Hij is klaar om beter 
te doen dan zijn negende plaats 
van vorig jaar in Dublin. In 2018 
in Tilburg pakte hij al eens zil-
ver. Michael Somers hoopt in de 
buurt te komen van zijn vijfde 
plaats in Dublin, John Heymans 
en Robin Hendrix mikken op 
top vijftien.

In het landenklassement am-
biëren de Belgische mannen 
het podium. Er wordt zelfs luid-
op van goud gedroomd.

De Belgische vrouwen staan 
niet op hetzelfde niveau als de 
mannen. Erbij zijn is voor hen 
vaak al een reden tot � erheid, 
want vorig jaar mocht er geen 
enkele Belgische atlete deelne-
men. Dat leidde zelfs tot een 
rechtszaak. Mieke Gorissen 
moest met een kwetsuur a� a-
ken. Lisa Rooms, Eline Dale-
mans en Hanne Verbruggen 
hebben een superdag nog om 
de top twintig te halen. (BELGA)


